“IK HEB HET NOG
NOOIT GEDAAN,
DUS IK DENK DAT
IK HET WEL KAN.”
— Pippi Langkous

CONTACTGEGEVENS
ANTWERPEN
Copernicuslaan 1 – 2018 Antwerpen
katrin.matthyssen@gtb.be
T 0474 95 08 57

LIMBURG
Welzijnscampus 23 bus 41 – 3600 Genk
ilse.brulmans@gtb.be
T 0479 09 01 14

OOST-VLAANDEREN
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Kongostraat 7 – 9000 Gent
aaron.demortier@gtb.be
T 0499 53 56 17

WEST-VLAANDEREN
Guido Gezellelaan 7 – 8800 Roeselare
dragana.askic@gtb.be
T 0471 73 81 36

VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL
VAC – Diestsepoort 6/63 – 3000 Leuven
caroline.vanassche@gtb.be
T 0499 34 02 51

ZELFSTANDIG
ZELFSTUREND
ONDERNEMEN

WIE ZIJN WE?

VOOR WIE?

GTB is het gespecialiseerd team bemiddeling
dat extra ondersteuning biedt bij de zoektocht
naar werk.

Werkzoekenden met een arbeidsbeperking.

Via een traject op maat begeleiden we onze
klanten naar een gepaste job/zelfstandige
activiteit en ondersteunen we hen ook om deze
te behouden. Hierbij houden we uiteraard steeds
rekening met beperkingen, maar zeker ook met
de mogelijkheden en competenties van elke
persoon.

HOEZO, Z2O?
Heb je altijd de droom gehad om een
zelfstandige activiteit uit te oefenen? Maar
weet je niet of dit haalbaar is? Dan ben je bij
GTB aan het juiste adres!
Via een individueel traject op maat willen we
samen met jou bekijken welke mogelijkheden
er zijn. Voorbeelden: het toeleiden naar een
aangepast traject ondernemerschap, hulp zoeken
bij het opmaken van een ondernemingsplan,
het behalen van een attest bedrijfsbeheer …
Hiervoor werken we samen met diverse
organisaties. We geven jou advies welke
organisaties en welke trajecten op jouw maat
mogelijk zijn. We houden ook rekening met
je huidig statuut (werknemer, werkzoekende,
mutualiteit …).

“Een arbeidsbeperking is een langdurig en
belangrijk probleem van deelname aan het
arbeidsleven dat te wijten is aan het samenspel
tussen functiestoornissen van mentale,
psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard,
beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en
persoonlijke en externe factoren.”

Z2O VOOR
ZELFSTANDIGEN
Personen met een arbeidsbeperking die een
zelfstandige activiteit in hoofdberoep uitoefenen,
kunnen een premie krijgen van de VDAB.
Jouw GTB-contactpersoon kan je meer
informatie geven over de voordelen hiervan
en met jou de procedure hiervoor initiëren.
Voor meer info over deze Vlaamse Ondersteuningspremie: www.vdab.be/arbeidsbeperking

HEB JE DE AMBITIE OM
EEN ZELFSTANDIGE
ACTIVITEIT TE STARTEN
MAAR ZIT JE NOG MET
VRAGEN ALS:
■ Wie helpt me in het doolhof van

organisaties en mogelijkheden?
■ Hoe zit het met mijn statuut?
■ Ik heb een arbeidsbeperking, langdurige

ziekte of medische beperking, welke
maatregelen zijn er ter ondersteuning?
■ Wie geeft me onafhankelijk advies

rekening houdend met al mijn
mogelijkheden en competenties?

BIJ GTB KAN JE
TERECHT!
Contacteer je provinciale contactpersoon
en maak een afspraak!

